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Kijk voor meer informatie op onze website: www.bvowd.nl of volg ons @BVOWDelft

Geachte wijkbewoners, beste lezer,

Twee buurtbewoners zijn bezig met de inventarisatie van onveilige verkeerssituaties. Tijdens de inloopavond op 3 juni

hebben zij een terugkoppeling gegeven. Zij hebben suggesies voor oplossingen op korte of lange termijn bedacht die we

aan zullen bieden aan de gemeente. Op dezelfde avond heeft Sanne van t Hof voorlichting gegeven over nieuwe subsi-

dies voor burgerinitiatieven. Het verslag van de avond kunt u opvragen via secretariaat@bvowd.nl.

Heeft u inmiddels al gekeken op de website Zorgvoorelkaar.com/delft ? Op deze website kunt u terecht als u een hel-

pende hand kan bieden of als u juist ergens hulp bij nodig heeft.

Geniet verder van deze nieuwsbrief. We vinden het belangrijk om in contact met u te komen. Mail of schrijf ons gerust!

                        Janny Gort

Vacature - bestuursleden

Het bestuur van de belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier (BVOW) is op zoek naar versterking:
wij zoeken enthousiaste en gemotiveerde bestuursle-
den.

Als bestuurslid van de BVOW behartigt u de belangen van

de bewoners van Olofsbuurt en Westerkwartier bij de

gemeente en spoorzone. Onder andere door het houden

van contact met ambtenaren en bestuurders van de

gemeente, het bezoeken van bijeenkomsten, het schrijven

van brieven en het inspreken in raadscommissies.

Om contact met de wijkbewoners te houden, organiseren

we regelmatig inloopavonden, vaak met een bepaald

actueel thema. Daarnaast geeft de belangenvereniging een

aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit en zijn wij actief op

social media.

Het bestuurslidmaatschap van de BVOW is onbetaald.

Lijkt u dit wat? Kom dan op 9 september om 20 uur naar

onze inloopavond in buurthuis De Wending (tegenover de

Kerk in de Raamstraat) voor meer informatie en om kennis

te maken of stuur een e-mail aan secretariaat@bvowd.nl.

Parkeren ná het viaduct

Activiteitenkalender

Woensdag 9 september Inloopavond “Interesse in bestuur belangenvereniging” 20 uur De Wending

Woensdag 11 november Inloopavond “Kunst in de Wijk” 20 uur De Wending

De inloopavonden zijn steeds in buurthuis De Wending aan de Raamstraat, er is koffie en thee. U kunt gewoon

aanschuiven en meepraten. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op onze website www.bvowd.nl.

Voor de start van de werkzaamheden aan de spoor-
tunnel waren er 607 parkeerplaatsen onder het
viaduct. Deze zijn inmiddels allemaal verdwenen.
Sinds vier wethouders zet de BVOW zich er voor in
dat hier voldoende plaatsen in de garage voor
wijkbewoners voor terug komen. Sinds 2011 hebben
wij ook steeds gevraagd tegen welk tarief. Daar lijkt
nu duidelijkheid in te komen.

Op ons initiatief heeft een groep studenten van de TU Delft

destijds onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor

vervangende parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden

aan de spoortunnel. Inmiddels zijn als tijdelijke oplossing

167 vervangende parkeerplekken gerealiseerd. Als de

tunnel in 2017 af is en ook de Spoorsingelgarage gereed

is, zullen als permanente oplossing in deze garage plek-

ken voor wijkbewoners worden gereserveerd. De BVOW

heeft vorige wethouders meermalen gewezen op de proble-

men die wij voorzien als honderden plaatsen waar voor •

70 per jaar geparkeerd mag worden verdwijnen, terwijl er

alleen garageplaatsen voor terugkomen. De huidige wet-

houder heeft meermalen gezegd dat de gemeente bezig is

met een oplossing. Die is tot nu toe echter nog niet

gepresenteerd. Uit een enquête die wij in 2014 hebben

gehouden, blijkt dat u als wijkbewoner gemiddeld maxi-

maal •178,50 wil betalen voor een plek in de garage.

Er is nieuws: diverse organisaties waaronder de BVOW

zijn door de wethouder uitgenodigd voor een presentatie

van de ‘parkeerarrangementen voor bewoners in de nieuwe

Spoorsingelgarage’ op 18 augustus a.s. We zullen u in de

pers, op onze website en in de volgende nieuwsbrief op de

hoogte houden van de ontwikkelingen.

Guido van der WeddenInloopavond in buurthuis De Wending



Wordt nu lid!

Contact met andere wijkbewoners via facebook? https://www.facebook.com/groups/bvowd/

Enquête nieuw parkeerbeleid

Nieuwsbrief van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Contact secretariaat: t.a.v. G. A. van der Wedden, p/a Hovenierstraat 27,

2613 RM Delft, 015-2147102, secretariaat@bvowd.nl, @BVOWDelft

Oplage nieuwsbrief 3.500. Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Wordt nu lid!

De inzet en activiteiten van de BVOW wordt gedaan
door vrijwilligers en we werken zo prijsbewust
mogelijk. Uw lidmaatschap blijft nodig voor
draagkracht en financiële armslag. Wilt u dat wij ons
blijven inzetten en wilt u deze nieuwsbrief blijven
ontvangen? Word dan dan nu lid!

Ja, ik word lid van de BVOV en maak 5 euro over op

bankrekening NL16 RABO 0319 4211 55 t.a.v. Belangen-

vereniging Olofsbuurt-Westerkwartier onder vermelding van

naam, postcode en huisnummer. Dit strookje inleveren bij

het secretariaat: Hovenierstraat 27 te Delft, of meld u aan

via het formulier op onze website http://www.bvowd.nl/

Naam : Handtekening :

Adres :

Telefoon :

e-mailadres :

Word lid en steun ons!!

Wordt nu lid!

In 2012 presenteerde de BVOW een actieplan met
verbeterpunten voor het Wilhelminpark. Inmiddels is
een deel van de punten uit dit plan door de
gemeente opgepakt: het park is flink opgeknapt. De
BVOW ziet graag dat het park mooi blijft en heeft
hiervoor een voorstel aan de gemeente gedaan.

Toen naar aanleiding van het actieplan besloten werd het

park te renoveren, is de buurt steeds op een prettige

manier actief betrokken bij deze plannen, onder andere

tijdens een inloopavond in mei 2014 waar gezamenlijk

gebrainstormd werd over de vorm van de nieuwe speeltuin.

Afgelopen maanden is het park dan eindelijk gerenoveerd:

de paden zijn verbeterd, de beschoeiingen vernieuwd, de

gazons zijn opgehoogd, voorzien van drainage voor de

afwatering en opnieuw ingezaaid, de bankjes en bruggen

zijn schoongemaakt en geschilderd en er is een nieuwe

speeltuin gekomen op een veiligere plek. We zijn hier als

belangenvereniging natuurlijk erg blij mee: het is weer fijn

om in het Wilhelminapark te zijn!

We zouden nu graag zien dat het park ook mooi blijft en

dat ook het groen op een toekomstbestendige en het park

waardige manier wordt beheerd. Wij hebben de gemeente

voorgesteld dat er een beheerplan voor het park geschreven

wordt, waarin naast een langetermijnvisie op het groen,

bijvoorbeeld ook wordt opgenomen dat de drainage eens in

de zoveel jaar wordt doorgespoten. De BVOW heeft de

inhoudelijke expertise vanuit onze wijk aangeboden om

mee te denken over de inhoudelijke invulling van het plan.

De gemeente bezuinigt en onderhoudt het Wilhelminapark

op kwaliteitsniveau B. Een idee van de BVOW is dat wij

als wijk zelf die extraatjes organiseren die nodig zijn om

het park op niveau A te krijgen. Dat zou volgens ons een

mooi staaltje burgerparticipatie zijn!

Om dit te kunnen bereiken moet in het beheerplan duidelijk

zijn aangegeven welke werkzaamheden tot niveau B

behoren en welke tot A. Daarnaast zou er deskundige

begeleiding moeten zijn als bewoners de handen uit de

mouwen steken.

Er wordt nog gewacht op een reactie van de gemeente.

Wilhelminapark opgeknaptMoeke’s Brocante

Foto’s: Geerten Kalter

Debora van Driel stond al vijf jaar op de antiekmarkt
in Delft en heeft sinds november 2014 haar zaak
Moeke’s Brocante geopend, op de hoek Rochussen-
straat en Hof van Delftlaan, naast Kleurrijk Vilt.

“We hebben een  winkel in

curiosa en brocante, in

combinatie met bloemen en

planten.” De winkel blijkt

goed in de wijk te passen:

“We krijgen heel leuke

reacties . Heel positief.

Mensen zijn blij met ons,

vinden ons een zaak voor jong en oud, voor elk wat wils.

En dat mensen dat vinden, daar word ik heel blij van. Geeft

energie!”

“Het is een wijk voor alle leeftijden. Mensen zijn betrokken,

geïnteresseerd in hoe het met je gaat. Wel horen we de

mensen veel klagen over het kentekenparkeren. Het is niet

duidelijk dat de straat alleen voor vergunninghouders is.

Jammer is dat de gemeente de stoepen totaal niet bij-

houdt: niet alleen vegen en onkruidvrij maken, er zijn ook

nogal wat gaten in de stoep: als het regent staat het

meteen blank. We zouden onze spullen wel wat meer in

het zicht willen, het valt niet heel erg op, vanaf de weg.”

Debora wil dat  klanten tevreden zijn en een goede buur

zijn: “we hebben bijvoorbeeld op de hond van iemand uit de

straat gepast.”

Bewoners van de wijk zijn daarom van harte welkom in de

winkel. Indien nodig wordt bezorgd en je krijgt gratis advies:

“Bij inlevering van deze nieuwsbrief  krijg je in september

van dit jaar 25 procent korting op onze meubels!”

Zie ook http://Facebook.com/moekesbrocante.


